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1   Úvod

Cílem tohoto textu je nastínit dva možné scénáře přezbrojení pozemních sil Armády České republiky v závislosti na vývoji globálního bezpečnostního prostředí zhruba v horizontu roku 2020. Ve druhé kapitole je stručně shrnut současný stav prostředí a bezpečnostní zájmy České republiky, které je a bude třeba chránit, a dnešní výzbroj pozemních sil Armády ČR. Třetí a čtvrtá kapitola se pak věnují oněm scénářům, z nichž první znamená pokračování současného vývoje (tj. převážně nevojenské nebo asymetrické hrozby), zatímco druhý pracuje s motivem rozsáhlého ozbrojeného konfliktu. V každé kapitole je nejprve představeno prostředí a trendy a posléze konkrétní důsledky pro přezbrojení Armády ČR. Tato práce se zaměřuje zejména na „velkou“ techniku (hlavně vojenská vozidla); vůbec neřeší otázky ručních zbraní a prostředků velení a řízení, jelikož tyto součásti výzbroje je nutno měnit v každém případě, a to do značné míry bez přímé závislosti na vývoji globálního bezpečnostního prostředí.


Pozn. Pod pojem „pozemní síly“ jsou v této práci shrnuty některé části Společných sil, a to celé Pozemní síly, celý Podpůrný komplet a jeden prvek Vzdušných sil (protivzdušná obrana). De facto se tedy jedná o Společné síly s výjimkou letectva v užším slova smyslu.













Poděkování zaslouží zejména doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. za zapůjčení knihy Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025.

2   Současný stav

2.1   Východiska: prostředí a trendy

Současné bezpečnostní prostředí České republiky je definováno v základních koncepčních dokumentech, kterými jsou Bezpečnostní strategie České republiky, Vojenská strategie České republiky, Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany a Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace ozbrojených sil České republiky přepracovaná na změněný zdrojový rámec. Tyto materiály se v onom popisu takřka stoprocentně shodují. Jako základní funkční prvky uvádějí státy, ovšem s důrazem na rostoucí význam nestátních aktérů a mezinárodních organizací (mj. NATO a EU). S tím také souvisí výčet hrozeb a rizik; vznik rozsáhlého ozbrojeného konfliktu ohrožujícího území Evropy je ve střednědobém horizontu pokládán za málo pravděpodobný a daleko větší prostor se věnuje tzv. novým hrozbám, jako je terorismus, proliferace zbraní hromadného ničení, nestabilní státy a regiony, organizovaný zločin, korupce, klimatické změny a šíření nakažlivých chorob.  Bezpečnostní strategie České republiky, s. 7-11; Vojenská strategie České republiky, s. 3; Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany, s. 4-7; Koncepce výstavby profesionální Armády ČR…, s. 6. Velice podobné závěry pak prezentují i odborné publikace na toto téma.  Např. Janošec, J. a kol.: Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025, s. 20-25.
Tyto hrozby představují nebezpečí pro bezpečnostní zájmy ČR, jež stanovuje Bezpečnostní strategie České republiky. Mezi naše životní zájmy patří zajištění existence a suverenity státu, územní celistvosti a politické nezávislosti, obrana demokracie a právního státu a základních lidských práv a svobod obyvatel. K zájmům strategickým se řadí např. bezpečnost a stabilita (a to zejména v euroatlantickém prostoru), zachování a posílení vazeb na OSN, NATO, EU a OBSE, boj proti zmíněným „novým hrozbám“ (mj. terorismu, šíření ZHN a organizovanému zločinu), zajišťování ekonomické bezpečnosti či podpora šíření demokracie. A konečně další významné zájmy zahrnují mj. boj proti sociální i ekonomické nerovnováze, ochranu životního prostředí, potlačování extremismu, snižování kriminality, prevenci havárií atd.  Bezpečnostní strategie České republiky, s. 6-7.

2.2   Současná výzbroj

V návaznosti na změny bezpečnostního prostředí po konci studené války prochází velkými změnami i Armáda České republiky. Na počátku transformace šlo o masivní, těžkou, útočnou armádu budovanou podle sovětského vzoru. Postupně došlo k přeměně na výrazně menší, ale stále univerzální ozbrojenou sílu schopnou plnit úkoly teritoriální obrany i zahraniční operace (vždy v součinnosti se spojenci v rámci NATO nebo EU). Současná Armáda ČR představuje profesionální a spíše polo-expediční sílu, která se stále více specializuje na některé specifické činnosti, jež představují její základní příspěvek pro společné mezinárodní operace. Udržování silných konvenčních sil v celém spektru a zároveň schopností pro zahraniční mise je oficiálně označováno za stále obtížnější (tím asi míněno „prakticky nemožné“).  Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany, s. 10.
Základem dnešní Armády ČR jsou Společné síly, do nichž spadají Pozemní síly, Vzdušné síly a tzv. Podpůrný komplet. Samotné Pozemní síly zahrnují 4. brigádu rychlého nasazení, 7. mechanizovanou brigádu (která disponuje mj. tanky T-72M4 CZ a bojovými vozidly pěchoty BVP-2), 13. dělostřeleckou brigádu (se 152mm samohybnými houfnicemi Dana a raketomety vz. 70 ráže 122 mm) a 102. průzkumný prapor. Vzdušné síly obsahují taktické, transportní a vrtulníkové letectvo a 25. protiletadlovou raketovou brigádu. Podpůrný komplet pak zahrnuje sedm jednotek, z nichž tři představují ony speciální kapacity, na něž se současná Armáda ČR zaměřuje. Jedná se zejména o 15. ženijní záchrannou brigádu, 31. brigádu radiační, chemické a biologické ochrany a 53. centrum pasivních systémů a elektronického boje; zbývající čtyři jednotky se zabývají logistikou, komunikací, civilně-vojenskou spoluprací a psychologickými operacemi a zabezpečením.  Katalog Expozice resortu Ministerstva obrany České republiky, s. 86-106. Mimo působnost Společných sil patří další významný příspěvek České republiky do mezinárodních operací, a sice polní nemocnice.  Tamtéž, s. 122.

3   Scénář 1: Business as usual

3.1   Východiska: prostředí a trendy

První zpracovaný scénář představuje konzervativní extrapolaci současných trendů, jež jsou uvedeny ve výše zmíněných dokumentech a některých odborných materiálech, které vznikly za přispění resortu Ministerstva obrany. Nepropukne tedy rozsáhlý ozbrojený konflikt, který by přímo ohrožoval životní zájmy České republiky, avšak budou ohroženy zájmy strategické a další významné. Stále větší důležitost získají nestátní aktéři a s nimi spojené „nové hrozby“, které budou působit na hranicích euroatlantického prostoru nebo ve větší vzdálenosti od něj. Nedojde k přímým střetnutím (super)velmocí, ale možné jsou „války v zastoupení“ (na jedné nebo na obou stranách). Propuknou regionální či vnitrostátní konflikty, dojde k teroristickým útokům, bude pokračovat proliferace ZHN a nárůst vlivu organizovaného zločinu, nebezpečí budou představovat i slabé a zhroucené sáty, migrace, nedostatek surovinových nebo vodních zdrojů, důsledky klimatických změn a epidemie a pandemie.  Frank, L. - Hlaváček, P.: Budoucí bezpečnostní prostředí ČR, in: Galatík, V. a kol.: Principy obrany České republiky „2030“, s. 12-18.
Z toho vyplývá i charakter nasazení Armády České republiky, který se patrně nebude příliš odlišovat od současného stavu. České ozbrojené síly tedy nebudou nuceny bránit území nebo vzdušný prostor České republiky, ale budou využity téměř výhradně mimo hranice státu, resp. mimo hranice NATO a EU v rámci zahraničních operací s mandátem příslušné organizace, tj. zpravidla OSN, NATO či EU. Půjde především o humanitární, mírové a záchranné operace, popř. ochranu hranic. Armáda ČR se bude podílet také na „pohotovostních“ kapacitách, tzn. na aliančních silách rychlé reakce (NATO Response Force) a evropských bojových skupinách (EU Battle-Groups).  Vojenská strategie České republiky, s. 5; Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany, s. 7; Koncepce výstavby profesionální Armády ČR…, s. 6-8 a 15-16; Frank, L. - Hlaváček, P.: Budoucí bezpečnostní prostředí ČR, in: Galatík, V. a kol.: Principy obrany České republiky „2030“, s. 19. Nasazení v obranných operacích nízké či vysoké intenzity (neboli účast na společné obraně v rámci NATO či EU) je sice teoreticky zpracováno, ale na základě výše uvedených premis se pokládá za nepravděpodobné.  Vojenská strategie České republiky, s. 5; Koncepce výstavby profesionální Armády ČR…, s. 13-14. (V Dlouhodobé vizi resortu Ministerstva obrany tato alternativa dokonce zcela chybí.) Na území České republiky bude armáda využita zejména jako podpora Policie ČR a Integrovaného záchranného systému.  Vojenská strategie České republiky, s. 6; Koncepce výstavby profesionální Armády ČR…, s. 17-18.

3.2   Důsledky pro přezbrojení

Vzhledem k uvedenému charakteru působení Armády ČR na ni budou kladeny požadavky, které již dnes ovlivňují proces přezbrojení. Stejně jako v případě popisu prostředí bude i tato podkapitola extrapolací současných trendů v materiálovém vybavení Armády ČR. Základními parametry ozbrojených sil budou nasaditelnost, interoperabilita, modularita, univerzálnost (ale nikoli ve smyslu vševojskových kapacit, nýbrž ve smyslu možnosti nasazení v různých typech misí), účelnost a schopnost koordinace s dalšími vojenskými i nevojenskými aktéry.  Vojenská strategie České republiky, s. 7-8; Dlouhodobá vize resortu Ministerstva obrany, s. 12-13.
Armáda ČR se přemění na (v podstatě) expediční sílu s převažujícím důrazem na speciální kapacity, jimiž bude přispívat do mezinárodních operací. Síly teritoriální obrany nebudou sice zcela zrušeny, ovšem budou redukovány na minimum a v nepravděpodobném případě potřeby obrany území České republiky se bude spoléhat téměř výhradně na spojence. Výrazně vzroste pohyblivost a schopnost rychlého nasazení jednotek; „magickou“ se stane hmotnostní bariéra 20 tun, což je nosnost taktických transportních letounů kategorie C-130 Hercules. Technika o hmotnosti nad 20 tun bude pořizována pouze v minimální (pokud vůbec nějaké) míře a bude existovat jasná tendence vyřadit starší techniku překračující tento limit.
Tankové vojsko v klasickém smyslu (tj. T-72M4 CZ) bude v současném nízkém množství (pouze 36 kusů) vyhodnoceno jako nepotřebné a Armáda ČR se tanků naprosto vzdá. Pásová bojová vozidla pěchoty BVP-2 budou z větší části vyřazena, menší část projde modernizací a bude sloužit až do horizontu roku 2020. Nejvýznamnějším obrněným vozidlem bude kolový obrněný transportér Pandur II v mnoha různých modifikacích. Na místo tanků nastoupí buďto „kolový tank“, tj. varianta vozidla Pandur s odpovídající výzbrojí (patrně 105mm kanonem), nebo bude pořízen některý typ západního lehkého tanku či stíhače tanků (vzhledem k úspěchu severské techniky v Armádě ČR by to mohl být např. švédsko-britský CV90120). Ve větším měřítku budou nakupovány obrněné automobily jako IVECO LMV a KMW Dingo 2. Dalším příspěvkem se stanou bojová vozidla bez lidské osádky.
Těžké dělostřelectvo (houfnice Dana a raketomety vz. 70) potká zřejmě podobný osud jako tanky a Armáda ČR jej do roku 2020 zcela vyřadí. Na jeho místo nastoupí lehké dělostřelecké systémy na podvozcích nákladních automobilů, které lze snadno přepravit vzduchem, jako je francouzský CAESAR či nizozemský MOBAT; Armáda ČR bude mít zřejmě zájem instalovat tento systém na podvozek automobilu Tatra 815-7. Rovněž v případě nového minometu bude existovat snaha využít dostupný podvozek, v tomto případě Pandur II.

Mimořádně významným úkolem, jenž české ozbrojené síly čeká, bude zajištění přezbrojení jednotek protivzdušné obrany. Po zakoupení špičkových systémů blízkého dosahu RBS 70 se musí řešit rovněž otázka systémů krátkého až středního dosahu, což je nyní 2K12 Kub. Jeho modernizace je nepravděpodobná a patrně bude zakoupen zcela nový komplet, ačkoli existuje možnost integrace nových střel na stávající odpalovací zařízení, což nyní testuje Polsko (jde o americké rakety Sparrow). Armáda ČR se nejspíše rozhodne pro některý samohybný komplet, jako je např. americký SL-AMRAAM či izraelský SPYDER. Protiletadlovou obranu dalekého dosahu a protiraketovou obranu už zajistí výhradně spojenci a je pravděpodobné, že na území České republiky bude umístěn útvar americké armády s raketami THAAD nebo Patriot, který bude primárně bránit americkou radarovou stanici v Brdech.
Průzkumný prapor získá nové kolové obrněné průzkumné vozidlo s radiolokátorem a nový bezpilotní letoun taktického doletu. Značně naroste důležitost techniky Podpůrného kompletu. V euroatlantickém prostoru se Česká republika stane vůdčí zemí minimálně ve třech oborech, jimiž budou ženijní záchranné operace, ochrana proti ZHN a elektronická rozvědka. Armáda ČR zakoupí nová lehká ženijní vozidla (mezi nimiž budou mít výrazný podíl typy bez osádky, jež navážou na odminovací stroje Božena) a větší počet pasivních sledovacích systémů; vedle již dnes dostupných (Věra-S/M, BORAP a SDD) to kolem roku 2020 bude pasivní sledovací systém páté generace Světlana, který je již vyvíjen. Do roku 2020 projde kompletní obměnou výbava praporu pro radiační, chemickou a biologickou ochranu, který rovněž získá prostředky bez osádky, tzn. pozemní roboty pro NBC-průzkum.

4   Scénář 2: Big shooting war

4.1   Východiska: prostředí a trendy

Jak už bylo několikrát uvedeno, propuknutí rozsáhlého ozbrojeného konfliktu, který by byl přímou hrozbou pro životní zájmy České republiky, se v dohledné době všeobecně pokládá za nepravděpodobné. Nepravděpodobné ovšem ještě neznamená nemožné a většina koncepčních dokumentů i odborných materiálů tuto možnost neignoruje. Počítá se s možností účasti české armády na operacích společné obrany nízké nebo vysoké intenzity, tzn. obrany členské země NATO nebo EU v případě vojenského napadení. Existuje však důležitý předpoklad, že vznik takového konfliktu bude možno předpovědět s dostatečným předstihem.  Vojenská strategie České republiky, s. 5; Koncepce výstavby profesionální Armády ČR…, s. 6-7 a 13-14.
Druhý scénář převzal pojem, který pro tento typ konfliktu používají Američané. Příznačné ostatně je, že na přelomu století vyjádřili odborníci Pentagonu názor, že USA se do roku 2020 dostanou do jakési „big shooting war“, tj. rozsáhlé války, jíž se budou na obou stranách přímo účastnit i (super)velmoci. Půjde o nadregionální konflikt s pravděpodobnou hrozbou přeměny v konflikt globální. Bude mít vysokou technologickou úroveň a lze počítat s nasazením ZHN. Konkrétních scénářů takového konfliktu existuje dlouhá řada; za všechny lze jmenovat např. válku Ruska a Číny o Sibiř, v níž by Západ logicky podpořil Rusko. Poněkud spekulativnější by mohl být evropský konflikt, zpravidla prezentovaný jako střetnutí „tvrdého jádra evropské integrace“ čili „staré Evropy“ (Francie a Německa) s „novou Evropou“ (tedy zeměmi střední a východní Evropy) podporovanou Velkou Británií a USA.
Takový typ konfliktu by rozhodně znamenal ohrožení všech bezpečnostních zájmů České republiky včetně životních. Armáda ČR by se účastnila zahraničních operací společné obrany, ale rovněž je třeba počítat se situací, že by bylo potřeba bránit české území a vzdušný prostor s malou, popř. i žádnou podporou spojenců, kteří by byli příliš zatíženi operacemi v zahraničí. Nelze vyloučit možnost zasažení území České republiky účinky ZHN a zničení významných průmyslových či energetických komplexů. Armáda ČR by se proto musela významně podílet na řadě činností v sektoru vnitřní bezpečnosti a pořádku včetně podpory výkonu státní správy nebo ochrany a rozdělování cenných hodnot.  Janošec, J. a kol.: Bezpečnost a obrana České republiky 2015-2025, s. 41.

4.2   Důsledky pro přezbrojení

Je evidentní, že požadavky na Armádu ČR a její přezbrojení v případě „big shooting war“ se výrazně odlišují od těch, se kterými se oficiálně počítá nyní a které prezentuje první scénář „business as usual“. Podstatná část bojů se sice bude odehrávat mimo území České republiky a Armáda ČR se na nich patrně bude podílet v rámci mnohonárodního expedičního uskupení, ale bude třeba plnit rovněž úkoly teritoriální obrany. Zjednodušeně lze říci, že takový konflikt bude do určité míry znamenat „obrácení“ nynějšího vývoje od armády vševojskové a obranné ke specializované a expediční. Speciální a podpůrné kapacity budou určitě rozvíjeny i nadále, ale současně bude nezbytné opětovně posilovat těžké útvary. Následující odstavce představují v zásadě popis „přidané hodnoty“ ke scénáři „business as usual“.
Tato úvaha předpokládá, že takový konflikt si vynutí zásadní změny rozpočtových priorit státu a že resort obrany bude bez potíží získávat potřebné finance na zajištění veškerých svých potřeb. Ještě je nutno zdůraznit, že (na rozdíl od prvního scénáře) se musí počítat s nemalými ztrátami všech druhů techniky v důsledku bojových operací, takže nejspíše budou pořizovány „nadbytečné“ počty a akvizice budou probíhat průběžně na základě okamžitých potřeb. Jedno z možných řešení může představovat vybudování „staronových“ kapacit domácího obranného průmyslu, a to nejen pro zajištění potřeb Armády ČR, ale i pro potřeby spojenců.
Těžké mechanizované síly budou podstatně rozšířeny uvolněním zakonzervovaných tanků T-72 a jejich modernizací na standard T-72M4 CZ s perspektivou pořízení novějších vozidel zahraniční výroby (konkrétní typ bude pochopitelně záviset na tom, kdo bude v propuknuvší válce naším spojencem a kdo protivníkem). Podobně bude modernizována i většina BVP-2 a rozběhne se proces pořizování nového pásového obrněnce. Pásová technika v každém případě zůstane i nadále páteří pozemních sil teritoriální obrany, kdežto expediční síly budou spoléhat na snadno přepravitelná kolová vozidla s hmotnostním limitem 20 tun, resp. různé modifikace transportéru Pandur II, lehké obrněné automobily a bojové roboty.
Pořízení lehkých dělostřeleckých systémů pro zahraniční operace je pravděpodobné, avšak dnešní těžké dělostřelectvo projde komplexní modernizací. Účinná by mohla být spolupráce se Slovenskem, které dnes nabízí špičkové modernizační programy pro 152mm houfnici Dana (výsledkem je 155mm Zuzana) i 122mm raketomet vz. 70 (cílem je systém RM-70 Modular, který může odpalovat také západní 227mm rakety). Kromě modernizace se nedá vyloučit ani nákup nových systémů odpovídajících modernizovanému standardu. Vzhledem k výkonnosti těchto zbraní zatím není nutno počítat s brzkou náhradou.

Pravděpodobné ohrožení vzdušného prostoru České republiky a vážná hrozba leteckých či raketových útoků proti našemu území si vynutí daleko větší důraz na protivzdušnou obranu. Nový systém krátkého dosahu (jako SL-AMRAAM nebo SPYDER) by mohl doplnit komplet středního dosahu, který by současně zajistil i obranu bojiště a týlových objektů proti některým balistickým raketám. Nasazení takového kompletu se nejspíše uskuteční v široké mezinárodní spolupráci a v podstatě nebude důležité, zda odpalovací zařízení budou podléhat Armádě ČR, spojenecké armádě či nějaké mezinárodní jednotce. Obrana proti mezikontinentálním střelám se však bude prakticky jistě realizovat v režii USA; vzhledem k plánované instalaci americké radarové stanice může Česká republika počítat s americkou podporou.
Význam Podpůrného kompletu i nadále poroste, ale bude se patrně lišit důraz na jednotlivé jeho složky. Rozsáhlejší konflikt bude v každém případě favorizovat elektronickou rozvědku, resp. její pasivní sledovací systémy, jež se intenzivně zapojí do sítě protivzdušné obrany. Lze dokonce počítat s vývojem zbraní naváděných pomocí těchto prostředků. Jestliže v rámci oné války skutečně dojde k bojovému nasazení ZHN, nepochybně zasáhne naše brigáda radiační, chemické a biologické ochrany. Nasazení českých ženistů se bude odvíjet především od toho, v jakém regionu se budou odehrávat boje, protože je nutno zdůraznit, že výbava našich útvarů je koncipována především pro krajinu mírného pásu a např. v oblasti tropických pralesů nebo arktických pustin by se pravděpodobně nemohla příliš uplatnit.

5   Shrnutí a doporučení

Dva zpracované scénáře vývoje globálního bezpečnostního prostředí implikují dva odlišné modely přezbrojení pozemních sil Armády ČR. Jestliže budou pokračovat současné trendy, do roku 2020 se Armáda ČR přemění v expediční a poměrně úzce specializovanou sílu, která se bude nasazením „lehké“ techniky a Podpůrného kompletu podílet především na neválečných zahraničních operacích a nebude schopna sama bránit životní zájmy České republiky, jelikož v tomto ohledu bude plně spoléhat na spojence. Jestliže ovšem nastane méně pravděpodobná možnost většího ozbrojeného konfliktu, který bude Českou republiku životně ohrožovat, bude nezbytné proces transformace částečně obrátit a začít obnovovat „těžké“ jednotky teritoriální obrany, což bude po všech stránkách velice náročné. Z tohoto důvodu je třeba doporučit, aby tyto „těžké“ síly zůstaly v dohledné době alespoň na minimální úrovni zachovány (konkrétně to znamená nevyřazovat zcela pásovou techniku a těžké dělostřelectvo), aby v případě potřeby mohly sloužit jako základ opětovného rozšíření těchto kapacit.
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